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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )28(احللقة 

  
  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد صلىو  ،احلمد هللا رب العاملني

  اإلخوة واألخوات سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته. أيهاأما بعد، 
بيعة العقبة األوىل والـيت أسـلم خالهلـا سـتة مـن كانت قبلها   ،كنا حتدثنا عن بيعة العقبة الثانية

اهللا عليه  صلى- النيبسها فكانوا نواة لبناء هذه الدولة العظيمة اليت أس  ،األنصار من أهل املدينة
وأن تكــون بــذرة ُتســقى مبــاٍء  ،مــور الطيبــةن تكــون نــواة خــري تُبــىن عليهــا األأومــا أمجــل  ،-وســلم

  ذن را.طّيب فتؤيت أكلها كل حٍني بإ
مث بعد سنوات يرى أن ذاك األمر الذي قـد يـرى أنـه بسـيط  ،شيئاً ما أمجل أن يعمل اإلنسان 

 النـيبوهذا من األمور اجلليلة اليت دائًما ما أقول  ،وسهل ويسري؛ لكن كان من ورائه أمور عظيمة
ــالمو  الصــالةعليــه - ف فيمــا بعــد حينمــا جلــس مــع الســتة نفــر مــن األنصــار مــن املدينــة كيــ -الس

ليس صعًبا  ،-اهللا عليه وسلم صلى- النيباستطاعوا أن يؤسسوا تلك الدولة العظيمة وهي مدينة 
النيّــة الطيبــة والعمــل واملثــابرة جتعــل منــك رقًمــا صــعًبا وجتعــل مــن حياتــك  ،أن يؤســس املســلم شــيًئا

  .]32: [املائدة ﴾َجِميًعا الناسَ  َأْحَيا َفَكأَنَما َأْحَياَها َوَمنْ ﴿ كبرية من الناس  اً عدادأو حياة ألمم 
 ،علــى أن يلتقــوا العــام القــادم يف مكــة وتعــاودوامــع األنصــار  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيباتفــق 
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وُحــدد املكــان  ،ُحــدد الزمــان يف وســط أيــام التشــريق ،-اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبواتفقــوا مــع 
لكــن مكــان املســجد املوجــود  ،لــيت تســمى مســجد البيعــةوهــي اآلن ا ،خلــف مجــرة العقبــة الكــربى

ــا هــو املكــان الــذي اجتمــع فيــه  اجتمــع ثالثــة  ،مــع األنصــار -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبحالًي
أتــوا يف  ،ومعهــم امرأتــان -اهللا عليــه وســلم صــلى- النيبواجتمعــوا بــ ،ون مــن أنصــار املدينــةعوســب

ء الرجــال واجتمعــت اجتمـع هــؤال ،-الســالموأمت  الصــالةل عليـه أفضــ- النــيباملوعـد الــذي حــدده 
  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبوبدأ احلديث مع  معهماملرأتان 

وهـو والـد الصـحايب -اهللا بـن حـرام  دبـبعقبل احلديث يف أثناء الطريـق التقـى هـؤالء املسـلمون 
وإن  ،ا نربـأ بـك أن تكـون حطبًـا جلهـنمواهللا إنـ ،وقالوا له: يـا أبـا جـابر -اجلليل جابر بن عبد اهللا
  هو دين احلق. -اهللا عليه وسلم صلى-حممد هذا الدين الذي أتى به 

  وشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا. ،وأذعن ،قال: فآمن
 الصــــالةعليــــه - النيبيقــــول الصــــحابة: ملــــا التقينــــا بــــ ،-اهللا عليــــه وســــلم صــــلى- النيبالتقــــوا بــــ

  كان معه عمه العباس بن عبد املطلب وكان على دين قومه.  -السالمو 
بغـري أو  باملسـلمني ،بغرينـاأو  حمفـوظ بنـا -عـز وجـل-أن ديـن اهللا  -اإلخوة أيها-وهذا يؤكد 

ومحــى  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبولــك أن تتخيــل أن أبــا طالــب الــذي دافــع عــن  ،املســلمني
وعمـــه العبـــاس بـــن عبـــد املطلـــب حيضـــر بيعـــة العقبـــة وهـــو علـــى  ،كالرســـالة مـــات وهـــو علـــى الشـــر 

ديـن  ،إن اهللا يؤيـد هـذا الـدين بالرجـل الكـافر -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبويُدافع عـن  ،الشرك
ولكن هل ننال حنن شرف  ،]9: [احلجر ﴾َلَحاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنا الذْكرَ  نـَزْلَنا َنْحنُ  ِإنا﴿ اهللا حمفوظ

  ة هذا الدين أم يكون الشرف لغرينا؟نصر 
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نصـــرة  ،وال حيقـــر أّي واحـــد منـــا نفســـه ،-ســـبحانه وتعـــاىل-أعظـــم شـــرف أن تنصـــر ديـــن اهللا 
نصــرة الــدين هــي مســؤولية كــل َمــن قــال:  ،العــامل، أو اخلطيــبأو  الــدين ليســت مســؤولية الداعيــة

  نبيا. -اهللا عليه وسلم صلى-حمد رضيت باهللا ربا وباإلسالم ديًنا ومب
حتـــدث عمـــه العبـــاس بـــن عبـــد  فكـــان أول َمـــن -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيباجتمعـــوا مـــع 

ــدإن  ،فتحــدث العبــاس وقــال: يــا قــوم ،املطلــب وقــد محينــاه  ،هــو يف عــزة ويف منعــة مــن قومــه اً حمم
حممـد ومـع هـذا دافعنـا عـن  ،حنـن نـرى مـا يـرون ،ونصرناه من قومنا الـذين هـم حنـن علـى رأينـا فيـه

وإن كنـتم  ،فمـن اآلن إن كنـتم ناصـروه فـأنتم ومـا تـرون ،وقد أىب إال اللحـاق بكـم ،محية وعصبية
  ال تقدموا على هذه اخلطوة إال وأنتم متأكدون. ،ومنعة ةٍ عز غري ذلك فمن اآلن فهو يف 

 ،خـذ لنفسـك وخـذ لربـك -اهللا عليـه وسـلم صـلى-فتحـدث يـا رسـول اهللا  ،فقالوا: قـد مسعنـا
  لكن نريد أن نسمع منك. ،مسعنا من العباس

مث  ،هلـمبـا هـو أه -جـل وعـال-فحمـد اهللا وأثـىن علـى اهللا  -اهللا عليـه وسـلم صلى- النيبفقام 
وعلـى النفقـة  ،تبايعونين على السـمع والطاعـة يف النشـاط والكسـل«اهللا عليه وسلم:  صلى-قال 

وعلــــى أن تقومــــوا بــــدين اهللا ال  ،ي عــــن املنكــــروعلــــى األمــــر بــــاملعروف والنهــــ ،يف العســــر واليســــر
  .»وعلى أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم ونسائكم ،تأخذكم يف اهللا لومة الئم

ومـا لنـا إن  ،فقام أحد الصحابة الكرام وهو أصغرهم وهو الرباء بن معرور فقال: يا رسول اهللا
  بايعناك؟ ما الذي سنجنيه؟

  .»م اجلنةلك«اهللا عليه وسلم:  صلى-قال 
بايعنــا فــنحن واهللا أهــل احلــرب  ،فقــال: يــا رســول اهللا -رضــي اهللا عنــه-فقــام الــرباء بــن معــرور 

  .ناواجوأز لنمنعنك مما مننع منه أنفسنا واهللا  ،ورثناها كابًرا عن كابرٍ  ،وأهل احللقة
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  وأثىن عليه خريًا. -اهللا عليه وسلم صلى- النيبفدعا له 
يعــين يــردون أن -فقــال: يــا رســول اهللا  ،وهــو أبــو اهليــثم بــن الّتيهــان ،اعــرتض أحــد الصــحابة

 ،قال: يا رسول اهللا -عة ستكون مفصلّية يف تاريخ املسلمنيياآلن هذه اجللسة وهذه الب ،واديتأك
فهــل عســيت إن نصــرك اهللا  ،وإنــا قاطعوهــا ،يف املدينــة عهــود -يعــين اليهــود-إن بيننــا وبــني القــوم 

  هرك اهللا على قومك أن تعود إىل أرضك وديارك؟اهللا وأظ كاذوأع
هــــل ســــتعود إىل مكـــة وترتكنــــا مــــع هــــؤالء  ،لكــــن إذا انتهــــى األمـــر ونصــــرك اهللا ،اآلن ننصـــرك

  اليهود؟
وأسـامل مـن  ،أبـايع مـن بـايعتم ،واهلـدم باهلـدم ،بـل الـدم بالـدم«اهللا عليـه وسـلم:  صلى-فقال 

  ذه البيعة.وهنا أيًضا حتددت قضية كبرية يف ه .»ساملتم
القضــية  ،القضــية ليســت كــالم ،، يريــدون أن يؤكــدوا للقــوم-قـام بعــد ذلــك العبــاس بــن عبــادة 

تأخــذوا خبريهــا  ،وعليهــا مــا عليهــا ،وهــذه البيعــة هلــا مــا هلــا ،مصــافة وانتهــى األمــر ،ليســت بيعــة
 ،ل: يـا قـومفقام العباس بـن عبـادة فقـا -تأخذوا بضرها ونفعها ،تأخذوا حبلوها ومرها ،وشرها

فـإن رأيـتم أنكـم إن  ،؟ إنكم تبايعونه على حرب األمحر واألسوداً حممدهل تعلمون عالم تبايعون 
فإنــه واهللا  ،قتــل أشــرافكم أنكــم ســتقومون بتســليم حممــد؛ فمــن اآلن، أو كــت أمــوالكم مصــيبة

  نيا واآلخرة.فهو واهللا خري لكم يف الد ،وإن رأيتم أنكم ناصروه فمن اآلن ،خزي الدنيا واآلخرة
  القضية ليست قضية سهلة وبسيطة.

إننا مل نضرب  ،قال: يا أهل يثرب ،فقام صحايب آخر وهو أسعد بن زرارة يؤكد حقيقة األمر
وإن إخراجه من بـني قومـه  -اهللا عليه وسلم صلى-إليه أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا 
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فــإن   ،وأن تعضــكم الســيوف ،وذهــاب ألمــوالكم ،كموهــو قتــل خليــار  ،معنــاه مفارقــة للعــرب مجيًعــا
  وإن كان غري ذلك فمن اآلن. ،كنتم صابرون فخذوه فهو العز والشرف

 الصــالةعليــه -بــايعهن كالًمــا ومل يصــافحهن  ،النســاء -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبمث بــايع 
حتـل لـه وليسـت مـن حمارمـه  مـا صـافح قـط امـرأة ال -اهللا عليـه وسـلم صلى- النيبألن  -السالمو 
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -

  ما الذي نأخذه من هذا؟
 ،اً هين اً أمر ليس  ،اً بسيط ًا◌ً أمر أن تديننا وأخذنا ذا الدين ليس  -خوةإلا أيها-الذي نأخذه 

بـن حممـد ا ؛ وإمنا هو عقد بيننـا وبـني اهللا أن نسـري وفـق مـا أمرنـا اهللا ووفـق مـا أمرنـسهالً  اً أمر ليس 
  صلوات ريب وسالمه عليه.-عبد اهللا 

  ما معناها؟ .حنن نقول: نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا؛ هذه شهادة
  معناها: أال نعبد إال اهللا.

وأال يُعبَـد  ،واجتنـاب مـا عنـه ـى وزجـر ،ومعىن شهادة أن حممًدا رسول اهللا: طاعتـه فيمـا أمـر
جـل -فهنـاك عقـد بـني العبـد وبـني اهللا  -صـلوات ريب وسـالمه عليـه-ول اهللا اهللا إال مبا شرعه رس

يسـتوجب منـه االسـتجابة ألمـر اهللا  ،وطاعـة رسـوله ،وهذا العقـد يسـتجب منـه طاعـة اهللا ،-وعال
 َأن  َواْعَلُمـوا مْ ُيْحيِـيكُ  ِلَمـا َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرُسولِ  ِللهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا﴿ وأمر سـوله

ْلِبهِ  اْلَمْرءِ  بـَْينَ  َيُحولُ  اللهَ    .]24: [األنفال ﴾ُتْحَشُرونَ  ِإلَْيهِ  َوأَنهُ  َوقـَ
اهللا عليـه  صـلى- النـيبوبعـد أن متّـت البيعـة أمـر  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النيببايع الصحابة 

اهللا عليـه  صـلى- النـيبأمام  نيمسؤول نو يكونيار نقباء وكفالء من قومهم أن يقوموا باخت -وسلم
عــن متثيــل هــذه البنــود؛ فخــرج تســعة مــن اخلــزرج وثالثــة مــن األوس فكــانوا كفــالء علــى  -وســلم
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 الصـالةعليـه -فقـال هلـم  ،-اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبقومهم يتـابعون هـذه البيعـة بيـنهم وبـني 
 الصـالةعليـه أفضـل -واريني مـع عيسـى بـن مـرمي أنـتم علـى قـومكم كفـالء ككفالـة احلـ«: السالمو 

  .»السالموأمت 
- النــيبتهم فيهــا وهــم مل يتفرقــوا عــن وقــد أثبتــوا جــّدي  ،الصــحابة كــانوا جــاّدين يف هــذه البيعــة

  اهللا عليه وسلم. صلى
الشــيطان يصــرخ بــأعلى صــوته يقــول: يــا أهــل  -كمــا يقــول املؤرخــون-ملــا انتهــت البيعــة وإذا 

 -السـالمو  الصـالةعليـه حممـد يعـين -مم هل لكم يف مذ -ىنيف مِ  ،أي يا أهل اخليام- اجلباجب
  فقد أمجعوا على حربكم. ،معه صباةوال

والــذي بعثــك بــاحلق إن  ،قــال: يــا رســول اهللا ،هنــا يقــوم الصــحايب اجلليــل العبــاس بــن عبــادة
  اآلن نبدأ بقتاهلم. ،شئت أن منيلن عليهم بسيوفنا فعلنا

  .»فإين مل أؤمر بقتال ،عودوا إىل رحالكم ،سلكمعلى رِ «اهللا عليه وسلم:  صلى-ل قا
قـد ظفـروا ـذا األجـر وـذه الغنيمـة العظيمـة وهـي بيعـة  -رضـوان اهللا علـيهم-فعاد الصحابة 
  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبالعقبة الثانية مع 

ه وكرمــه أن جيعلنــا وإيــاكم مــن اهلــداة مبنــ -عــز وجــل-لعلنــا نقــف عنــد هــذا احلــد ونســأل اهللا 
  وعلى آله وأصحابه أمجعني.حممد اهللا وسلم وبارك على نبينا  صلىو  ،املهتدين


